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ARJA UKKONEN

JUVA

KOIKKALAN kylässä Juvalla ei jää-

ty voivottelemaan kyläkaupan lo-

pettamista puolitoista vuotta sit-

ten. Kyläläiset perustivat osuus-

kunnan, joka isännöi kuluneena 

kesänä avattua kyläkauppaa.

Koikkalan Kyläosuuskunnas-

ta nimensä saanut K:osk -kauppa 

tarjoaa päivittäin tarvittavia tuot-

teita, kuten ruokaa, juomaa, jää-

telöä, hygieniatarvikkeita ja ko-

din varusteita. Valikoimaan kuu-

luu myös kyläläisten valmistamia 

käsitöitä. 

Hinnat eivät ole kuitenkaan 

kioskihintoja, kuten nimen pe-

rusteella ehkä voisi olettaa. 

– Vastaanotto on ollut äärim-

mäisen positiivinen ja kauppa 

on käynyt hyvin. Erityistä kiitos-

ta olemme saaneet kohtuullisista 

hinnoista, siisteydestä ja tunnel-

masta. Kaupalla tulee pitkin päi-

vää selväksi, että palvelu on tullut 

tarpeeseen, iloitsee Koikkalan Ky-

läosuuskunnan puheenjohtaja Jo-

hanna Purhonen.

Myynnissä on mahdollisimman 

paljon lähituotteita kuten paikal-

lisen kotileipurin Aino Paunosen 

tekemiä lusikkaleipiä. Erityistuot-

teina on Paunosen neulomia kin-

taita ja sukkia sekä Tuula Peso-

sen tuottamia lankoja ja lampaan 

taljoja.

Kyläkauppa lyhentää merkittä-

västi 400 asukkaan ja noin 300 ke-

säasukkaan asiointireissuja.

Ilman kyläkauppaa lähimmät 

kaupat ovat noin 25 kilometrin 

päässä Juvan kirkonkylässä tai yli 

30 kilometrin päässä Puumalassa.

KAUPASSA työskentelee palkatun 

hoitajan lisäksi kausiapulainen. 

Tuuraajina toimivat osuuskun-

nan aktiivit.

Tilat kaupalle saatiin Juvan kun-

nan omistaman paritalon toisesta 

huoneistosta. 

Entinen kyläkauppa seisoo tyh-

jillään ja rapistuneena nykyisen 

kaupan vastapäätä. 

Kaupan toiminta keskeytyi ke-

väällä 2012. Seuraavana kesänä 

kauppa tarjosi vielä rajoitetusti 

palvelua, mutta syksyllä 2012 se 

sulki lopullisesti ovensa.

– Hintapyyntö vanhasta kylä-

kaupasta oli kohtuuton. Varsin-

kin kun remonttitarve olisi ollut 

laaja, Johanna Purhonen selvittää.

Koikkalan Kyläkauppa -nimeä 

ei voitu ottaa käyttöön, koska enti-

sellä kaupalla on tämä nimi ja yri-

tyksenä kauppa on edelleen ole-

massa. Niinpä kyläläisten perus-

taman kaupan nimeksi tuli K:osk.

VUOKRASOPIMUS kunnan parita-

lohuoneistosta tehtiin kesäkuun 

alussa ja tilat remontoitiin pika-

vauhtia. Kalustoa kauppaan saa-

tiin entiseltä Siikakosken kaupal-

ta. Remontissa kaupan edustalle 

rakennettiin terassi.

Ovet avattiin asiakkaille heinä-

kuun puolivälissä.   

Kyläosuuskunnan tarkoitukse-

na on vastaisuudessa tarjota kau-

pan lisäksi monia muitakin pal-

veluita kyläläisille ja vapaa-ajan 

asukkaille. 

Osuuskunta on valmis hoita-

maan esimerkiksi ruokapalvelua 

kylän vanhuksille. 

Yksi osuuskunnan tavoitteis-

ta oli saada kylälle joitakin vuo-

sia sitten menetetyt postin palve-

lut. Tätä nykyä postilaatikkoon voi 

laittaa lähetettävät kirjeet ja kor-

tit, mutta paketin lähettäminen ei 

onnistu.

– Itellalta tuli tyly vastaus. Itella 

ei näe asiamiespostipalvelua tar-

peellisena Koikkalassa, Johanna 

Purhonen harmittelee.

TOIVO kuitenkin elää niin postin 

kuin apteekin ja muidenkin pal-

velujen saamiseksi kylälle kau-

pan kautta. 

Koikkalassa odotellaan innok-

kaina kyläkauppojen aktivoimi-

seksi meneillään olevan ja ensi 

vuoden loppuun saakka kestävän 

EU-rahoitteisen valtakunnallisen 

hankkeen tuloksia. 

Hankkeessa selvitetään kah-

dellatoista pilottipaikkakunnalla, 

millaisia tehtäviä kyläkauppa voi-

si hoitaa ja kuinka nämä tehtävät 

saataisiin toteutetuksi. 

Juva ei kuulu pilottipaikkakun-

tiin, mutta tavoitteet ja toiveet 

osuvat yksiin hankkeen kanssa.

Kyläosuuskunnan puheen-
johtaja Johanna Purhonen 
pitää verkkokauppaa ja osasi 
organisoida kaupan 
perustamisen. 
Kuva: Tintti Martikainen

Koikkalan lähellä sijaitsevan Näreslahden kesäasukas Antti Leponiemi on tyytyväinen, kun Koikkalassa on kauppa. Ei tarvitse lähteä asioille 30 kilometrin päähän 
Juvalle tai Puumalaan. Veena Särkinen palvelee. Kuva: Arja Ukkonen

Kyläläisten oma kauppa
Osuuskuntana toimiva kyläkauppa tuli tarpeeseen Juvan Koikkalan kylään

Kaupalla tulee 

pitkin päivää 

selväksi, että 

palvelu on tullut 

tarpeeseen.


